
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  למסקנא' קידושין דף ב    
  

  

  

  

  מסכת קידושיןההתחלה בהודעה מיוחדת לקראת 
עם טעמיהם , מדברי הגמרא' דינים העולים'הסיכומים שלנו נועדו לרכז את ה

לפעמים הבאנו גם יסודות האמורים . לפי כל השיטות שהוזכרו בסוגיא, בקצרה

הרבה מקומות ב. ובדרך כלל קיצרנו בהם יותר, ממש' דינים'על אף שאינם , בתלמוד

כמו בדפים הראשונים של המסכתא שהתלמוד עוסק  ,שסוגית הגמרא מתארכת

, השמטנו את הדברים בסיכום, דחיות, כקל וחומר, או לימודים שונים, התנא בלשונות

  .י הכללים שהזכרנוהבאנו כפש פעמיםלמעט כמה 

  !כל תגובה או הערה תתקבל בברכה
  

  

  

  א"ע 'ב דף         

  

  . ובביאה ,בשטר ,בכסף נקנית האשה. א

 ובשוה בפרוטה הלל לבית ,דינר ובשוה הם בדינרלבית שמאי  - קידושי כסף . ב

  .איטלקי היא אחד משמונה באיסר ופרוטה .פרוטה

  .הבעל ובמיתת ,בגט עצמה את קונה האשה. ג

   .היבם ובמיתת בחליצה עצמה את וקונה ,ליבם בביאה נקנית היבמה .ד



 

  

  

  

  ב"ע 'ב דף         

  

לפי שאוסר ', קידושין'ובלשון חכמים ', קנין'בלשון תורה נקראו קידושי אשה . א

  .אותה על כל העולם כהקדש

  .ולא בעל כרחה, מדעתה נקנית האשה. ב

, בלשון זכר ובלשון נקיבה' דרך'מצאנו , בדברי חכמיםוגם , גם בדברי תורה. ג

  .והכל לפי הענין שהוא עסוק בו

 מפני '?לאיש אשה תלקח כי' ולא אשה איש יקח כי תורה אמרה מה מפני. ד

 לאדם משל .איש על לחזר אשה של דרכה ואין ,אשה על לחזר איש של שדרכו

  .אבידתו על מחזר אבידה בעל ?מי על חוזר מי, אבידה לו שאבדה

 בקפיצה במשא בחולי ובמשתה במאכל, בשבעה דרכים בודקין את הזב. ה

  .וטהור ,הוא ואנוס ראה מהן אחד מחמת שמא ,והרהור ומראה

 ולענין ,כאילן בו נוהג ורבעי שערלה ,בשלשה דרכים לאילן שוה אתרוג. ה

 ושוה לירק .כירק לקיטה אחר ולא כאילן החנטה אחר בפירותיו הולכין שביעית

. אילנות כשאר חנטה אחר ואין הולכים בו עישורו לקיטתו שבשעת, אחד בדרך

אליעזר אתרוג שוה  ולרבי .לפי שדרכו של אתרוג ליגדל על כל מים כירק

  .לאילן לכל דבר

  

  

  
  

  

  

  

   gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, דווח לנו על תיקון טעות

: להצטרפות שלחו דואר לכתובת .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי

etrog.net.il@7600234 

  


